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KOMMANDE HÄNDELSER i sept: 
6/9 18.00 Vinkännedom/filmvisning 

 
Kerstin lär oss mera om vita viner från Italien och 
Klas visar film. Kostnad 70:- max 60 delt 
Bindande anmälan till Monica senast 30/8. 
Efter provning och film sitter vi kvar med egen 
”picknick” och pratar så länge vi vill och trivs! 
 
7/9 kl 08.00 Bussresa till Halland 

 
Heldagsutflykt till Berte Museum och 
Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. 
Avfärd från Munkabygget kl 08.00 
När detta Månadsblad ligger ute har anmälnings-
tiden gått ut. Men om Du har missat och gärna 
vill åka med så ring Monica och fråga om 
eventuella restplatser.  
Mera info om resan i Höstprogrammet och 
Månadsbladet samt på hemsidan under resor. 

13/9 kl 12.30 Lunchutflykt. 

 
Vi samlas vid Munkabygget och åker gemensamt 
till Hummerhuset i Ählm. Var och en betalar sin 
dagens på plats. Bindande anmälan till Åke 
senast den 7/9. Säg gärna om Du helst vill åka 
eller köra så matchar vi. 
 
17/9 kl 18.00 Resemöte 

 
Lotta från BeUniq kommer och berättar om 
kommande resor. SPF bjuder på kaffe med dopp. 
Klas lämnar ut beställda CD-skivor från 
Tysklands-resan. (Har Du beställt men inte kan 
närvara så ring Klas.) Anmälan till Monica senast 
10/9. 
 
20/9 14.00. Månadsmöte. 

Maria Roth, den största 
profilen i svensk tjej-hockey kommer och 
berättar om sitt idrottsliv för oss! ”Bryta isen” är 
hennes tema för dagen. 
Vi kan se fram emot en intressant eftermiddag! 
Som vanligt avslutar vi med gofika, lotterier och 
lite allmän och lokal SPF-info. 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
   3/9  13.30 Måndagspromenad 
   6/9  18.00 Vinkännedom 
   7/9  08.00 Bussresa 
 10/9  13.30 Måndagspromenad 
 17/9  13.30 Måndagspromenad 
 17/9  18.00 Resemöte 
 20/9  14.00 Månadsmöte 
 24/9  13.30 Måndagspromenad 
 5/9 – 25/9 Studiecirklarna startar 
 
  
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 



2 
 

Studiecirklarna startar: 
Canasta     5/9  13.30 
iPad/iPhone    18/9              09.30 
Litteratur   18/9 13.30 
Matlagning   25/9 16.00 
Stickcafé   12/9 09.30 
Vår hembygd  11/9 13.30 
Vårt samhälle 13/9 09.30 
Mera info om cirklarna finns i Höstprogrammet 
som Du har fått i brevlådan! 
Höstprogrammet finns också på vår hemsida 
under fliken ”Aktiviteter” 
 

HÄNT SEN SENAST 
16/8 Höstuppstart med drag! 

 

 
Saxbandet från Falkenberg och 100 medlemmar 
på plats gjorde att vi fick en härlig höstuppstart! 
Det började med Take the A-train och fortsatte 
med en rad pärlor som Stardust, All of me mfl. 
Med 5 saxofoner i olika stämmor plus piano, bas 
och trumma var det en maffig musikupplevelse! 

 
Efter musiken blev också vår mångåriga medlem 
Berit Persson avtackad för långt arbete i styrelse 
mm genom att hon utsetts till hedersmedlem! 
Många lotter blev det också sålda och därmed 
många vinster tillsammans med gott fika när vi 
avrundade denna trevliga eftermiddag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan till möten, utlykter osv: 
Anmäl Dig på våra listor som ligger på mötena,      
annars gärna via epost eller telefon till våra 
kontakter: 
akesandberg47@gmail.com 0431-431224 
mknutsson1@gmail.com      0703-800260 
Anmälan till studiecirklarna göres till resp 
cirkelledare, läs mer i höstprogrammet. 

 

Vi gratulerar under september: 
 1/9 Lisbet Nilsson 70 år 

11/9 Hasse Persson 70 år 
11/9 Britt-Marie Björk 80 år 

23/9 Birgitta Ragnarsson 75 år 
24/9 Bertil Larsson 75 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF till 
alla jubilarerna! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

TV till salu! 
Vi har under sommaren skaffat en ny större TV 
till vår lokal för bättre kunna visa film vid våra 
träffar och undervisningsmaterial vid våra 
studie-cirklar.  
Därför erbjuder vi våra medlemmar att köpa vår 
gamla TV! 
Det är en Panasonic 42” plasma som är ca 8 år. 
Givetvis fungerar alla funktioner, fjärrkontroll 
osv. Separat DVD-spelare medföljer. 
PRIS 500:- 
Om Du vill slå till på erbjudandet så meddela Åke 
senast 18/9. Om det blir flera spekulanter sker 
lottdragning vid Månadsmötet den 20/9 
 


